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qüestió referent a la industrialització de la Ciutat. I en
aquest sentit les meves gestions són constants per no
deixar escapar qualsevol possibilitat que es presenti. I
em consta el gran interès del Conseller d'Indústria de .
donar suport a la implantació de noves indústries a Balaguer. El mateix President Jordi Pujol em mostra constantment la seva preocupació pel nostre futur industrial. .
Ara mateix degut al gran interès del Conseller Joaquim
Molins, president de l'INCASOL, ha aprovat comprar
el Molí de l'Esquerrà que estava a la venda, juntament
amb la seva dotació de 1.200 l/s d'aigua per mirar d'aconseguir canviar-ne l'ús i dotar d'una gran quantitat
d'aigua tota la zona industrial del Poligon, que ha de
permetre resoldre definitivament aquest problema i a
més suposarà que no hi haurà cap poligon a Catalunya que disposi de la quantitat d'aigua que aquí disposarem si l'operació surt bé. Penseu que hi ha indústries
que en necessiten molta d'aigua i aquesta cada vegada
és més escassa.
Cal citar també l'interès municipal per ampliar tota
la zona industrial de l'actual Polígon, al costat de la
CC-1313, per tal de facilitar l'assentament de grans i
mitjanes indústries, ja que les parcelles de l'actual
Polígon són de dimensions reduïdes.
Per tant, com es pot veure, estem actuant perquè la
situació pugui canviar durant els propers anys.
P.- Creu que Balaguer és ingovernable, o difícil de
governar?
R. - La situació política municipal no és facil. I
deixant de banda l'actuació d'oposició frontal del Grup
Socialista, jo pensava que tant el Grup del Partit Popular, com el Grup d'ERC, els dos a l'hora, o almenys un
grup, hauria acceptat entrar a formar part de l'equip de
Govern. Les meves insistents propostes, fins ara, no han
produït cap resultat .. Jo creia que [inalment es decidirien, perquè els dos partits PP i ERC govemen en coalició amb d'altres partits a molts municipis de Catalunya. Per tant, no s'entén que a Balaguer, o per culpa dels
respectius partits a nivell local, o a nivell més superior,
o per pròpia decisio del Sr. Pedra o del Sr. Camón, fins
ara han preferit no acceptar la responsabilitat de
formar part de l'equip de Govern amb CiU.
Malgrat aixà, la seva oposició és bastant constructiva, encara que canviant,però sense la seva bona predisposició en molts casos, CiU no podria tirar endavant
el seu programa de govern, importantissim
pel
futur de la Ciutat. Balaguèr necessita un govem fort, se-
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gur, que treballi amb tranquillitat. Per tant que se sàpiga. Si aquests Partits o Regidors, PP i ERC, no volen
participar en el Govern és degut a la seva propia voluntat o als interessos dels Partits.
Pel bé de la Ciutat, caldria que tornessin a plantejar-se la gran responsabilitat que adquireixen amb la
seva comeda postura.
P.- Finalment, podem veure el futur immediat amb
optimisme o no?
R. - Ja he dit anteriorment, que jo sóc bàsicament
optimista en totes les meves actuacions. I per tant també ho sóc quant al futur de Balaguer. Ja sabem que la
situació no êsfàcil i que haurem de treballar molt tots
plegats, perquè adquireixi una altra dinàmica més
positiva, i per aixo és imprescindible que totà la ciutat
treballi en aquest sentit. Tots els empresaris, els comerciants, els professionals, els treballadors, tots hem de
col·laborar a millorar la imatge de la Ciutat, donant-li
aquella vitalitat que [aci possible el reconeixement que
Balaguer és una Ciutat atractiva i hospitalària. Una
Ciutat que té ganes de treballar amb optimisme per a
millorar la situació present però sobretot vol lluitar per
aconseguir un futur més engrescador per les actuals i
futures generacions.

En aquesta empresa hi som tots cridats i que ningú
es pensi que canviar segons quines actuacions només
depén de l'Ajuntament o del mateix Alcalde. Sóc ben
conscient de la meva responsabilitat, i que ningú ho
dubti que treballaré incansablement perquè la Ciutat
progressi tant com es pugui. Però perquè tot això sigui
possible, cal tenir una certa confiança amb els que ens
pertoqui anar al davant des de l'Ajuntament però també collaborar sempre que calgui en totes les iniciatives
i actuacions que institucionalmeni o privadament se'ns
pugui reclamar. Només amb aquesta actitud conjunta
els països, els pobles o les ciutats se'n poden sortir.
Jo cree en Balaguer, per tant és lògic que miri amb
optimisme el seu futur.
Efectivament, un any és poc o suficient temps, segons corn es miri, i atesos els fets, circumstàncies, pros
i contres, que el Sr. Alcalde ens ha proporcionat,
deixem a criteri de l'amic lector la valoració de la seva
gestió.
Per la nostra part, li agraïm l'atenció envers
l'ACCIÓ, i els seus lectors.
Redacció

